Algemene voorwaarden Pianolespraktijk Peter Hoelen
Artikel 1
Door het volgen van de lessen aangeboden door Pianolespraktijk Peter Hoelen wordt een
lesovereenkomst gesloten tussen de leerling of de ouder/verzorger en de docent. De lesovereenkomst
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te
geschieden twee maanden voor de opzegdata te weten 1 september, 1 januari, 1 april. Dit houdt in dat na
de opzegging nog lesgeld verschuldigd is over deze lessen tot aan genoemde data en de leerling recht op
die lessen heeft.
Artikel 2
De vakanties worden geregeld overeenkomstig die van het voortgezet onderwijs te Leeuwarden.
Artikel 3
Het lesgeld wordt in drie termijnen bij vooruitbetaling voldaan, in ieder geval binnen 14 dagen van
aanvang van de nieuwe termijn. Indien alsdan het lesgeld niet is voldaan is de leerling of ouder/verzorger
in verzuim. De lesprijs van 12 maanden wordt berekend over 1O maanden. Indien de betaling uitblijft,
behoudt de docent het recht na deze termijn de lessen stop te zetten, waarbij de vordering op het
openstaande bedrag blijft bestaan. Alle eventuele bijkomende kosten bij een uitblijvende betaling komen
voor rekening van de cursist.
Artikel 4
De lesprijs worden jaarlijks aangepast.
• De eerste termijn duurt 4 maanden en wordt per 1 september voldaan;
• De tweede termijn duurt 3 maanden en wordt per 1 januari voldaan;
• De derde termijn duurt 3 maanden en wordt per 1 april voldaan.
Over de maanden juni en juli wordt geen lesgeld berekend. Dit bedrag wordt geacht in de overige
maanden te zijn voldaan.
Artikel 5
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij
verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de
verzuimperiode tenminste 4 lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer dan vier
lessen duurt is de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen die verzuimd worden na die periode.
Na 12 gemiste lessen wegens ziekte van de leerling is geen lesgeld meer verschuldigd. Indien na 3
maanden na die periode geen lessen worden gevolgd, zijn beide partijen in beginsel gerechtigd de
overeenkomst op te zeggen en zal overleg plaatsvinden of de overeenkomst al of niet wordt verlengd.
Artikel 6
Bij verzuim van de docent wegens ziekte in een aaneengesloten periode worden maximaal twee lessen
doorbetaald. Na vier lessen of een equivalent daarvan wegens ziekte van de docent tijdens een lesseizoen
(1 september tot en met 31 augustus) is geen lesgeld meer verschuldigd over de niet gegeven lessen en zal
restitutie plaatsvinden ofwel verrekening met de volgende termijn plaatsvinden. Indien na 3 maanden na
ziekte van de docent geen lessen meer worden gegeven zijn beide partijen in beginsel gerechtigd de
overeenkomst op te zeggen en zal overleg plaatsvinden of de overeenkomst al of niet wordt verlengd. De
docent behoudt zich het recht om bij verhindering op de lesdag een inhaalles te plannen in een
schoolvakantie of op een ander tijdstip/dag.
Artikel 7
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

